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Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Kisterenyei Gyürki-Solymossy kastélypark

Utoljára módosítva: 2013-10-09 06:53:17

Megye: Nógrád Községhatár: Bátonyterenye

A terület kiterjedése: 13.2778 hektár Védetté nyilvánítás év: 1975

GPS koordináták: 48.009800° 19.837000°

Felmérést végző személy(ek) neve: Pintér Zsolt

E-mail címe(k): pizsolt@freemail.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
Bátonyterenye, Kisterenye településrészének központi részén, a vasútállomástól keletre lévő
kastélypark.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A védett terület a XVII. sz.-ban épült Gyürky-Solymossy barokk kastély körül létesített, 13,3
hektáros arborétum jellegű kastélypark, őspark. A park Bátonyterenye-Kisterenye vasútállomás
közvetlen szomszédságában terül el. Főbejárata a Vasút útról, a két oldalsó kapu az Árpád és
Várhegy utcákról nyílik. Az őshonos fa-és cserjefélék szinte valamennyi faja mellett az éghajlati
viszonyoknak megfelelő, méretes egzotikus példányok is megtalálhatók (pld. kanadai vasfa,
páfrányfenyő, spanyol jegenye, aranyos és kékes álciprus, kínai borókafenyő). A terület 2/3
része nyírt sövényekkel övezett salakos utakkal átszőtt, gondozott park, élőhelyi szempontból
üde lombos- és fenyő ligeterdő. 1/3 (keleti) része visszavadult, sűrű aljnövényzettel, gazdag
cserjeszinttel rendelkező keményfás elegyes erdő jellegű. A park keleti felében felhagyott
sportpálya terül el, mely élőhelyi szempontból üde, franciaperjés rét jellegű. A terület DK-i
szegletében aprócska vizes élőhely, mocsaras tómeder található, melyet részben burkolt, illetve
mára feliszapolódott, sással borított csatornák táplálnak a parktól É-ra található zsombékos
terület vizeivel.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
65 % Erdő
15 % Gyep
10 % Cserjés
3 % Vizes terület
7 % Egyéb
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2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Kulturális, szabadidős, oktatási
Jellemzőik, intenzitás: A park területe időbeli korlátozás nélkül látogatható. A gyalogos és
kerékpáros közlekedés a kiépített útvonalakon engedélyezett. Gépjárművel történő behajtás eseti
engedélyhez kötött. A sport, szabadidős és kulturális rendezvények színhelyeit területileg
korlátozzák a kezelési tervben előírtaknak megfelelően. Rendezvények lebonyolítása főként a
nyári időszakban, jelesebb ünnepnapok alkalmával történik

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Bemutatás, Kaszálás,
Egyéb típus: Célzott özönnövény-irtás nem tapasztalható, inkább általános kaszálás a jellemző.

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Kevés
Japánkeserűfű: Kevés
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Kevés
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg): Zöld juhar, alkörmös (amerikai karmazsinbogyó), betyárkóró, egynyári
seprence, kisvirágú nebáncsvirág

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Nem

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1
Állapotuk: Megrongált, törött.
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2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük felsorolása
(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatoztatott, fokozottan védett faj esetében

pontos tőszámot kell megadni)

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

Madarak: széncinege, barátcinege, kék cinege, örvös légykapó, szürke légykapó, csuszka, zöld
küllő, nagy fakopáncs, közép fakopáncs, kis fakopáncs, nyaktekercs, sárgarigó, házi rozsdafarkú,
feketerigó, énekes rigó, meggyvágó, tengelic, erdei pinty, zöldike, csicsőrke, kenderike,
barátposzáta, fülemüle, őszapó Kétéltűek: Erdei béka… Hüllők: Fürge gyík…

5. Egyéb észrevétel
A kastély 2001-es felújítása során a kéményről a fokozottan védett fehér gólya fészkét
eltávolították, pótlása nem történt meg, a költőhely azóta megszűnt. A kerítés az K-i és D-i
oldalon nagyrészt hiányzik (ellopva), ÉK-i részén (a cigánytelep szomszédságában) fatolvajlás
nyomai (derékban elfűrészelt fák) találhatók. Az 1990-es évekig a parkban 20-30 példányos
félvad pávacsapat élt, melyet a szomszédságban élő népcsoport tagjai levadásztak.
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